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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 

 

Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har fått tilsagn på inntil 14 millioner kroner 

fra Innovasjon Norge for å inngå et innovasjonspartnerskap med leverandører der målsettingen er å 

utvikle og implementere nye og mer effektive løsninger for vinterdrift av veg. Prosjektet skal levere 

løsninger som gir følgende gevinster: 

 

 Bedre og mer effektiv snørydding (koordinert, tidsriktig, raskere og mer snørydding for 

pengene) 

 Færre ulykker og personskader 

 Mindre forsinkelser i trafikk (gående, bil, m.fl.) vinterstid 

 Mindre forurensing og klimagassutslipp 

 Høyere publikumstilfredshet 

 Mer effektiv samhandling mellom brøyteaktører 

 

Prosjektets styringsdokument (dette dokumentet) beskriver kommunenes overordnede plan for 

prosjektets gjennomføring (utviklingsfase, evt. kjøp/implementering og avslutning), herunder mål, 

hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, samt overordnet prosjektplan og 

tilhørende toleranser. Dokumentet dekker perioden fra desember 2020 til desember 2022 i tidslinjen 

under – frem til prosjektet avsluttes. 

 

 
 

For mer detaljer om prosjektets allerede gjennomførte faser (konseptfase og planleggingsfase / 

anskaffelse), henvises det til følgende dokumenter: 

- Mandat for konseptfasen1 

- Prosjektforslag2 

 

I november 2020 ble avtale om innovasjonspartnerskap inngått med Betelo AS etter gjennomført 

konkurranse med forhandlinger. Noe av innholdet i dette styringsdokumentet er hentet direkte fra eller 

konsekvenser av innholdet i kontrakten, som dekker utviklingsfasen fra desember 2020 til mai 2022. 

Kontrakten regulerer bl.a. leverandørens forpliktelser i utviklingsfase og betingelser for kjøpsopsjonen. 

 

For mer bakgrunnsinformasjon om prosjektet, behov og tidligere prosjektfaser, samt nyheter fra 

prosjektet, se www.smartemjøsbyer.no. 

 

  

                                                 
1 Mandat for konseptfasen, august 2019, https://www.smartemjosbyer.no/_f/p1/i2727255e-3ae7-4712-b12d-

7d58827ae72d/mandat-for-konseptfasen-smart-vinterveg.pdf 
2 Prosjektforslag, februar 2020, https://www.smartemjosbyer.no/_f/p1/i1edb817a-2c5c-4a6f-8a22-

cda2172fffe0/prosjektforslag-planleggingsfasen-versjon-10.pdf 

http://www.smartemjøsbyer.no/
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2. PROSJEKTETS MÅL   

 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
Effektmål 

- Hvilke konkrete 

endringer skal 

prosjektet føre til? 

•Bedre og mer effektiv snørydding (koordinert, 

tidsriktig, raskere og mer snørydding for 

pengene) 

•Færre ulykker og personskader 

•Mindre forsinkelser i trafikk (gående, bil, 

m.fl.) vinterstid 

•Mindre forurensing og klimagassutslipp 

•Høyere publikumstilfredshet 

•Mer effektiv samhandling mellom 

brøyteaktører 

 

-Vinterdriftsaktører (ikke 

bare kommunen) tar aktivt 

i bruk alle deler ny løsning 

og tilpasser sin aktivitet / 

endrer praksis. 

 

-Publikum tar i bruk 

løsningen for å få 

informasjon og gi 

tilbakemeldinger 

Resultatmål / 

Prosjektprodukt 

- Hva skal 

prosjektet levere? 

- Hva er 

hovedproduktene? 

Prosjektet har tre hovedprodukter: 

1.Hovedprodukt i utviklingsfasen er en ferdig 

testet og godkjent prototype av løsning. 

2.Hovedprodukt i innføringsfasen er overordnet 

plan for innføring av løsningen i kommunenes 

drift, dersom kjøpsopsjon utløses. 

3.Enda et hovedprodukt som skal leveres i 

innføringsfasen, men som skal anvendes i 

realiseringsfasen, er en plan for oppfølging av 

gevinster. 

 

- Aktiv test og 

tilbakemelding fra 

kommunene 

- Utløsning av kjøpsopsjon 

 

 

- Oppfølging av gevinster i 

realiseringsfasen 

 

 

 

 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTPRODUKTET 

3.1. Beskrivelse av hovedproduktene 

Hovedprodukter 

 

Beskrivelse 

 
Hovedprodukt utviklingsfase: 

Godkjent prototype 

 

Hovedprodukt i utviklingsfasen er en ferdig testet og godkjent prototype 

av løsning. Testing skal foregå i alle 4 kommuner. 

Testpersoner i kommunene tar i bruk eksisterende system mLogg. 

mLogg utvikles videre med følgende funksjonalitet: 

-Dynamisk rute-/rodeplanlegging basert på tidligere drift, 

sanntidsmålinger fra felt og prognoser med maskinlæring. 

-Egne vær- og målestasjoner med bl.a. kamera på utvalgte plasser 

i kommunene 
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-Del-/helautomatisk utkalling 

-Kobling/integrasjon mellom mLogg og maskiner og utstyr 

-Forbedringer sjåførstøtte og for driftsledere 

-Samarbeidsfunksjon for entreprenører 

-Utvidelse av publikumsløsning med mulighet for avvik og 

meldinger 

-Administrasjon, kontrakts-oppfølging og rapporter for 

driftsleder/vegforvalter 

-«Markedsplass» (kjøp/salg/leie) for oppdrag og utstyr 

-Integrasjoner med kommunenes fagsystemer for økonomi og 

arkiv 

Hovedprodukt innføringsfase: 

Overordnet innføringsplan 

 

 

 

 

 

Hovedprodukt i innføringsfasen er overordnet plan for innføring av 

løsningen i kommunenes drift, dersom kjøpsopsjon utløses. 

En slik grovplan skal inneholde forslag til aktiviteter, rekkefølge og 

ansvarlige fagpersoner som kommunene kan bruke som sjekkliste eller 

mal ved innføring i linja. 

Hovedprodukt innføringsfase: 

Overordnet gevinstplan 

 

 

Enda et hovedprodukt som skal leveres i innføringsfasen, men som skal 

anvendes i realiseringsfasen, er en plan for oppfølging av gevinster. 

Denne planen skal inneholde forslag til måleparametre for de forventede 

gevinstene og ansvar for oppfølging/måling som kommunene kan bruke 

som sjekkliste eller mal i sitt eget gevinstrealiseringsarbeid. 

 

 

 

3.2. Beskrivelse av prototype som skal utvikles 
 

Se vedlegg «Utvidelse av mLogg (revisjon 3)» for nærmere beskrivelse av og løsningsdetaljer for 

prototypen som skal utvikles av leverandør og testes i kommunene. 
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4. INTERESSENTER  

4.1. Interessentoversikt 

Det er utarbeidet en oversikt (vedlegg) over både eksterne og interne interessenter og foretatt en 

vurdering av hvordan disse påvirker eller påvirkes av prosjektet. Resultatene fra denne analysen er 

innarbeidet i behovsbeskrivelse, anskaffelse og kommunikasjonsplan. 

4.2. Kommunikasjonsplan 

Prosjektets kommunikasjonsplan retter seg først og fremst mot eksterne interessenter, som innbyggere, 

bransje o.l. Se vedlagte kommunikasjonsplan for detaljer. Kommunene er selv ansvarlig for 

kommunikasjonsarbeidet i egen kommune.  

 

5. RAMMEBETINGELSER 

5.1. Føringer for prosjektet 

Innovasjon Norge har utarbeidet en norm for hvordan tidsforløpet i et innovasjonspartnerskap skal 

gjennomføres og har tildelt kommunene en gitt sum penger for gjennomføring av prosjektet. 

Prosjektets tidslinje, milepæler og økonomi er satt opp med tanke på å holde seg innenfor disse 

rammene. 

 

Styringsgruppa behandlet sak om risikostyring i sitt møte 27. november 2019. Her var et av punktene 

risiko knyttet til tid og økonomi. Sakset fra referat: 

Fra Innovasjon Norge: Er positive til utvidelse av tid til prosjektgjennomføring dersom det gjennom 

arbeidet og dialog viser seg nødvendig. De økonomiske rammene er satt, men det kan være aktuelt å ta 

i bruk andre økonomiske virkemidler i og utenfor Innovasjon Norge dersom det blir behov for det. 

 

Merk at gjennomføringsfasen med evn. utløsing av kjøpsopsjon og implementering av løsningen er del 

av prosjektet, men at kjøp og implementering ikke er finansiert gjennom innovasjonspartnerskaps-

ordningen. 

 

5.2. Prosjektets avgrensninger 

En avgrensning for prosjektet/innovasjonspartnerskapet, er at prosjektet ikke tar ansvar for og har som 

resultatmål/produkt å innføre den utviklede løsningen i kommunene. Prosjektet vil produsere planverk 

som kan benyttes, men den enkelte kommune må selv ta ansvar for å lede innføring og 

gevinstrealisering i egen kommune, herunder finansiering, nye organiseringer, prosesser, e.l. 
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6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 

Det vises til kapittel 1 og 2 hvor mål og gevinster for prosjektet er beskrevet. Basert på disse er det 

valgt ut fire gevinstområder der man mener det er mulig å måle effekt (se tabell nedenfor).  

I mange tilfeller vil man ikke kunne måle gevinsten før løsningen er satt i daglig drift. Dersom 

maskinlæring tas i bruk for planlegging og optimalisering av ruteplanlegging, vil de store gevinstene 

først kunne tas i bruk når maskinen har fått inn store mengder data som tilegnes over år. Noen 

gevinster kan måles ved kvantitative undersøkelser (tellinger). Andre gevinster måles best ved bruk av 

kvalitativ metode som spørreundersøkelse til et representativt utvalg, med tilleggsspørsmål i 

kommunenes innbyggerundersøkelser og evn. dybdeintervjuer.  

Å finne gode parametere for å måle om utviklet løsning vil gi økonomisk gevinster, er krevende da 

snø- og isforholdene varierer svært fra år til år. 

Gevinst  For hvem, og hvordan, 

oppstår gevinsten 

Forutsetninger for at 

gevinsten kan realiseres. 

Hvordan måle gevinsten? 

Kostnadseffektiv 

vinterdrift 

(tjenestekvalitet, 

ressursutnyttelse, 

kvalitet)  

Oppstår for planleggere 

og utførere av vegdriften 

vinterstid. 

Oppstår når nye løsninger 

tas i bruk (for enkelte 

allerede i prosjektets 

utviklingsfase). 

 

Publikum vil også kunne 

oppleve bedre kvalitet når 

løsningen til slutt tas i 

bruk i ordinær drift. 

Vegforvaltere, 

driftsledere, 

brøytemannskaper og 

publikum tar i bruk 

løsningen. 

Spørreundersøkelse til 

vegforvaltere, driftsledere og 

sjåfører om bl.a. tidsbruk og 

opplevd kvalitet.  

Dybdeintervjuer kan bli aktuelt. 

 

Manuelt telle antall 

befaringsturer før utkalling.  

 

Beregne reduksjon i antall 

kjørte kilometer pr. 

gjennomkjøring for alle 

kommunale veger/plasser. Data 

for dette kan hentes fra IKT-

systemet når det er i drift.   

Bærekraftig drift 

med reduksjon i 

utslipp og 

forurensing  

Redusert kjøring vil gi en 

klima- og miljøeffekt. 

(CO2 og svevestøv). 

Effekt for 

inspeksjonskjøringen vil 

komme når sensor-

/datadelen av løsning tas i 

bruk. 

Effekt for driftskjøring vil 

komme når 

ruteoptimalisering fra 

maskinlæring tas i bruk, 

sannsynligvis etter 

prosjektets avslutning. 

Vegforvaltere, 

driftsledere og 

brøytemannskaper tar i 

bruk løsningen, stoler 

på innkomne data og 

endrer praksis. 

CO2-beregninger ut fra antall 

befaringsturer og kjørte 

kilometer (ref. måling over) 
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Høy 

publikumstilfredshet  

Effekt oppstår når 

publikum og alle andre 

aktører får innsyn i hvor 

og når det er brøytet og 

strødd.  

 

Effekten oppstår når 

løsningen evt. er satt i 

ordinær drift i 

kommunen, etter 

prosjektets slutt. 

Informasjon til 

publikum om løsningen 

og veiledning i bruk ved 

behov (fra servicetorg). 

Ekstraspørsmål i 

innbyggerundersøkelse som 

flere av kommunene 

gjennomfører jevnlig.  

Bedre arbeidsvilkår 

for brøytebilsjåfører, 

driftsledere og 

vegforvaltere  

Effekt for arbeidstid 

oppstår hos driftsledere 

og sjåfører. Oppstår når 

nye løsninger tas i bruk 

(for enkelte allerede i 

prosjektets 

utviklingsfase). 

 

Effekt for 

tilbakemeldinger oppstår 

hos vegforvaltere, 

driftsledere, sjåfører og 

servicetorgmedarbeidere 

når løsningen evt. er satt i 

ordinær drift i 

kommunen, etter 

prosjektets slutt. 

Vegforvaltere, 

driftsledere, 

brøytemannskaper, 

servicetorgmedarbeidere 

og publikum tar i bruk 

løsningen. 

Spørreundersøkelse for brukere 

av løsningen (brøytebilsjåfører, 

driftsforvalter, vegforvalter, 

servicetorg). 
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7. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 

Kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar er likeverdige partnere i prosjektet. Gjøvik 

kommune er administrativt ansvarlig ved kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og prosjektleder Anne 

Britt Søreng.  

Alle kommunene forplikter seg til å spille en aktiv rolle både i styring og gjennomføring av prosjektet 

ved at alle kommunene er likt representert i styringsgruppe, prosjektgruppe og øvrige prosjektorganer. 

Partssamarbeidet er ivaretatt ved at det er representanter for de ansatte (tillitsvalgte og verneombud) i 

styringsgruppe og prosjektgruppe samt at det er opprettet referansegruppe for tillitsvalgte. Det 

forutsettes at alle kommunene frigjør nødvendige ressurser slik at prosjektet kan bli gjennomført som 

planlagt og på en god måte.  

I et så stort prosjekt og med fire kommuner involvert, kan man risikere forsinkelser ved at 

enkeltkommuner eller enkeltpersoner ikke leverer som forutsatt. Ved fravær av tilbakemelding eller 

gjennomføring fra en eller flere av kommunene innen angitte frister, gis prosjektleder myndighet til å 

fortsette prosjektarbeidet uten opphold for å unngå avvik på fremdrift. Dersom dette blir et 

gjentakende problem, er prosjektleder ansvarlig for å ta dette opp i styringsgruppa. 

7.1. Prosjektorganisering 

Figuren under viser prosjektorganisering for utviklingsfasen. 

Detaljer om kommunenes organisering og bemanning følger under. For detaljer om leverandørens 

organisering og bemanning henvises det til kontrakten. 
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7.2. Rollebeskrivelser og bemanning for kommunene 

Styringsgruppe 

Styringsgruppa er øverste organ i kommunenes prosjektorganisering. Gruppa godkjenner leveranser 

ved utviklingsprosjektets faser/milepæler og har overordnet ansvar for økonomi, ressursbruk og 

bemanning. Både Innovasjon Norge og utviklingspartner (Betelo) deltar i styringsgruppa som 

observatører med tale- og forslagsrett. 

Kommunenes prosjektleder fungerer som sekretær for styringsgruppa.  

Styringsgruppa møter til møter etter fastsatt møteplan eller etter behov. Styringsgruppas medlemmer 

må aktivt bidra til at prosjektet får nødvendig forankring i sine respektive kommuner.  

 
 

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppa har ansvar for daglig drift og administrasjon av prosjektet, samt løpende kontakt og 

avklaringer med utviklingspartner. Gruppa er kontaktpunkt for testpersoner og støttes av en 

ressurspool med fagpersoner som deltar i prosjektarbeidet ved behov. 

Prosjektgruppa v/prosjektleder rapporterer til styringsgruppa minimum ved hvert styringsgruppemøte, 

eller ved behov. 

Estimert prosjekttid for prosjektgruppemedlemmer er satt til 20%. Oppgitt fristillingsprosent er 

veiledende ved at det i perioder vil være behov for mindre/mer fristilling.  

 
 

Testpersoner 

Testpersoner omfatter både kommuneansatte, leverandører/entreprenører og innbyggere som skal bistå 

utviklingspartner med test av nye løsninger og tilbakemeldinger på disse. 

Denne gruppa følges opp av kontaktpersoner i prosjektgruppa. 

Nødvendig prosjekttid for testpersoner er estimert i kontrakten med utviklingspartner.  

 

(Tabellene under mangler enkelte navn, men vil suppleres etter hvert som kommunene finner egnede 

testpersoner.) 

Styringsgruppa - rolle Navn Stilling Epost

Styringsgruppemedlem Audun Amdahl Spesialrådgiver, Lillehammer

Styringsgruppemedlem Marit Lium Dahlborg Kommunalsjef administrasjon, forvaltning og teknisk drift, Gjøvik Marit.Lium-Dahlborg@gjovik.kommune.no

Styringsgruppemedlem Roger Holm Teknisk sjef, Hamar roger.holm@hamar.kommune.no

Styringsgruppemedlem Håvard Haug Kommunalsjef for teknisk drift og øvrige enheter, Ringsaker havh@ringsaker.kommune.no

Styringsgruppemedlem, observatør Innovasjon Norge Ketil.Lundgaard@innovasjonnorge.no

Styringsgruppemedlem, tillitsvalgte Pål Marius Larsen HTV Gjøvik kommune pal-marius.larsen@gjovik.kommune.no

Styringsgruppemedlem, tillitsvalgte (vara) Jørn Eriksen HTV Ringsaker kommune jer@ringsaker.kommune.no

Styringsgruppemedlem, tillitsvalgte Kirsti Øveraasen Fosnes HVO Gjøvik kommune kirsti.fosnes@gjovik.kommune.no 

Styringsgruppemedlem, tillitsvalgte (vara) Camilla Persson HVO Hamar kommune hovedverneombud@hamar.kommune.no

Styringsgruppemedlem, utviklingspartner Jostein Bjørkøy Styreleder, Betelo AS jostein@betelo.no

Prosjektgruppa - rolle Navn Stilling Epost

Prosjektleder / produkteier Anne Britt Søreng Prosjektleder og rådgiver, Felles utviklingsstab, Gjøvik Anne-Britt.Soreng@gjovik.kommune.no

Prosjektgruppemedlem: IKT, teknologi og akseptansetesting Ove Jørstad Digitaliseringskoordinator, Lillehammer ove.jorstad@lillehammer.kommune.no

Prosjektgruppemedlem: kontaktperson test vegdrift Per Kristian Bergstrøm Ingeniør veg, Hamar Per.Kristian.Bergstrom@hamar.kommune.no

Prosjektgruppemedlem: kontaktperson test publikumstjenester Geir Willard Rådgiver, Strategi og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune geir.willard@ringsaker.kommune.no

Prosjektgruppemedlem tillitsvalgt Jørn Eriksen HTV Ringsaker kommune jer@ringsaker.kommune.no

Prosjektgruppemedlem tillitsvalgt (vara) Pål Marius Larsen HTV Gjøvik kommune pal-marius.larsen@gjovik.kommune.no

Prosjektgruppemedlem tillitsvalgt Camilla Persson HVO Hamar kommune hovedverneombud@hamar.kommune.no

Prosjektgruppemedlem tillitsvalgt (vara) Kirsti Øveraasen Fosnes HVO Gjøvik kommune kirsti.fosnes@gjovik.kommune.no 

Prosjektgruppemedlem, utviklingspartner Jostein Bjørkøy Prosjektleder Betelo jostein@betelo.no
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Referansegruppe for tillitsvalgte 

Referansegruppe er en møteplass for tillitsvalgte fra alle 4 kommuner for informasjon om prosjektets 

aktiviteter og drøfting av forhold som faller inn under lov- og avtaleverk i arbeidslivet. 

Denne gruppa følges opp og driftes av tillitsvalgte i prosjektgruppa. 

 

 
 

Ressurser for prosjektet 

Dette er ressurser som kommunene (og andre) stiller til disposisjon for prosjektet, slik at konkrete 

arbeidsoppgaver kan utføres ved behov. F.eks. kommunikasjonsressurser til å oppdatere websider og 

skrive pressemeldinger, eller anskaffelsesressurser til å håndtere kontraktsjuridiske forhold. 

Prosjektgruppa bestiller bistand fra aktuelle ressurser ved behov. 

  

Testpersoner vegdrift - rolle Navn Stilling Epost

Hamar - sjåfør lastebilrode Hans Håkon Mytting Sjåfør, Kommuneentreprenøren Hamar hans.hakon.mytting@hamar.kommune.no

Hamar - sjåfør traktorrode Knut Mathisen Sjåfør, Kommuneentreprenøren Hamar knut.mathisen@hamar.kommune.no

Hamar - driftsleder Tom Inge Jahnsen Driftsleder anlegg, Kommuneentreprenøren Hamar tom.inge.jahnsen@hamar.kommune.no

Hamar - vegforvalter Per Kristian Bergstrøm Ingeniør veg, Hamar Per.Kristian.Bergstrom@hamar.kommune.no

Gjøvik - vegforvalter Jørn Håvard Øversveen Vegforvalter/vegsjef,  Gjøvik jorn-havard.oversveen@gjovik.kommune.no

Gjøvik - driftsleder og sjåfør Arvid Haugen Driftsleder og sjåfør, Teknisk service Gjøvik arvid.haugen@gjovik.kommune.no 

Gjøvik - sjåfør  Per Ivar Skogly Sjåfør, Teknisk service Gjøvik per-ivar.skogly@gjovik.kommune.no

Ringsaker - sjåfør Hans Ola Gundersen Sjåfør, Sparingen AS hog@sparingenas.no 

Ringsaker - sjåfør Lars Blakstad Sjåfør, Sparingen AS larsblakstad@gmail.com 

Ringsaker - driftsleder Hans Ola Gundersen Dritsleder, Sparingen AS hog@sparingenas.no 

Ringsaker - vegforvalter Jon Lyseng Vegforvalter, Ringsaker kommune jon.lyseng@ringsaker.kommune.no 

Lillehammer - sjåfør Gjerdalen entreprenør 

Lillehammer - sjåfør Gjerdalen entreprenør 

Lillehammer - vegforvalter/driftsleder 

Lillehammer - 

Testpersoner publikumstjenester - rolle Navn Stilling Epost

Ringsaker - publikumsveileder Jan Olsen Avdelingsleder innbyggerservice jan.olsen@ringsaker.kommune

Ringsaker - publikumsveileder Sidsel Fodnes Ødegård Kundebehandler innbyggerservice sidsel.f.ødegaard@ringsaker.kommune.no

Ringsaker - innbygger

Ringsaker - innbygger

Gjøvik - publikumsveileder Mari Bjørnstad Grønlie Fagleder servicetorg

Gjøvik - innbygger

Gjøvik - innbygger

Hamar - publikumsveileder

Hamar - innbygger

Hamar - innbygger

Lillehammer - publikumsveileder

Lillehammer - innbygger

Lillehammer - innbygger

Referansegruppe for tillitsvalgte - rolle Navn Stilling Epost

Hovedtillitsvalgt Gjøvik Pål Marius Larsen Styringsgruppe (fast  medlem)  pal-marius.larsen@gjovik.kommune.no

Hovedverneombud Gjøvik Kirsti Øveraasen Fosnes Styringsgruppe (fast medlem)  kirsti.fosnes@gjovik.kommune.no 

Hovedtillitsvalgt Ringsaker Jørn Eriksen Prosjektgruppe (fast medlem) jer@ringsaker.kommune.no

Hovedverneombud Hamar kommune Camilla Persson Prosjektgruppe (fast medlem) hovedverneombud@hamar.kommune.no

Lokalt verneombud Gjøvik Per-Ivar Skogly per-ivar.skogly@gjovik.kommune.no

Lokalt verneombud Ringsaker Per Arne Tvedt Bygg/eiendom/forvaltning per.arne.tvedt@ringsaker.kommune.no

Lokalt verneombud Lillehammer Hans Thorstein Dalen Tjenesteområde vei og trafikk Hans.Thorstein.Dalen@lillehammer.kommune.no

Lokalt verneombud Hamar Vidar Aabakken Kommuneentrepenørene Hamar vaabakk@online.no

Plasstillitsvalgt Hamar Morten Solheim By,miljø og arbeid morten.solheim@hamar.kommune.no

Plasstillitsvagt Gjøvik Knut Ivar Amundrud knut-ivar.amundrud@gjovik.kommune.no

Plasstillitsvalgt Ringsaker Hege Catrine L Nikolaisen Teknisk drift hcn@ringsaker.kommune.no

Plasstillitsvalgt Lillehammer Arild Haugen Tjenesteområde vei og trafikk arild.haugen@lillehammer.kommune.no
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8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
FOR VELLYKKET GJENNOMFØRING 

 

Avhengigheter  

 

Håndtering av avhengighet  

Solid forankring av prosjektet i alle kommunene Styringsgruppemedlemmer med linjeansvar for 

berørte avdelinger. 

Regelmessige informasjonsmøter med berørte 

ansatte og folkevalgte. 

Tillitsvalgte del av prosjektorganisasjonen. 

Tilgang til tilstrekkelig ressurser med riktig 

fagkompetanse i alle prosjektets faser 

God forankring. Rekruttere de rette ressurspersoner. 

Tydelige forventninger til ressurspådrag. 

Utholdenhet og evne til å stå i usikkerhet og endring 

(ledere og medarbeidere) 

God informasjon underveis. 

Fokus på gevinster i kommunikasjonsarbeidet. 

Partner som oppfyller kontraktsforpliktelsene.  

Partner som evner å kommersialisere utviklet løsning 

Prosjektet har anskaffelsesfasen sørget for å 

kvalifisere gode leverandører, slik at risiko for dette 

er minimert. 

Vær- og føreforhold som gir mulighet til tilstrekkelig 

uttesting 

Testing over to vintersesonger. 

Løsning med enkelt brukergrensesnitt Testpersoner og prosjektgruppe må holde fokus på 

dette i utviklingsfasen. 
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9. PROSJEKTPLAN 

 

9.1. Faser og leveranser 

Tabellen under viser en overordnet plan for gjenstående faser i prosjektet, med delfaser, milepæler og 

beslutningspunktet. 

 

 
 

Prosjektplanen er imidlertid et levende dokument og vil bli oppdatert etter hvert som prosjektet skrider 

fremover. For en nærmere beskrivelse av hvilken funksjonalitet og leveranse hver aktivitet inneholder, 

henvises det til kontrakten med utviklingspartner. 

 

9.2. Total gjennomføringsplan for prosjektet 

Se kontrakt med utviklingspartner for detaljert gjennomføringsplan og prosjektdiagram (Gantt) for 

utviklingsfasen. 

Gjennomføringsplan for senere prosjektfaser er ennå ikke utarbeidet. 
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9.3. Økonomi inkl. periodisert budsjett 

Budsjett prosjektadministrasjon pr. 1. desember 2020 

 
 

Budsjett utviklingsaktiviteter pr. 1. desember 2020 

 
 

Kommunene må dekke kostnader til deltakelse i prosjektet over egne driftsbudsjetter. Unntatt fra dette 

er tilfeller der kommunene bruker egne ressurser til fasilitering og gjennomføring av 

behovskartlegging og markedsdialog jfr. samarbeidsavtalen pkt. 5.2 der det står følgende: 

Kommunene har mulighet til å få dekket frikjøp av egne ansatte. Denne muligheten er begrenset til 7 

% av midlene (980 000 NOK). Dokumentasjon på at prosjekteier har den aktuelle kompetansen de 

ønsker å kjøpe fri må fremvises. Eksempler på slik kompetanse er designkompetanse, tjenestedesign, 

fasiliteringskompetanse, aktuelle IT-kompetanse, egnet anskaffelsesregelverket, prosessledelse, 

innovasjon etc. 

Styringsgruppa besluttet i møte 27.11.2019 at kompensasjonen for slikt arbeid skulle settes til kr. 600,-

pr. time. 

Ved behov for frikjøp av eksterne testressurser i utviklingsfasen (f.eks. entreprenører), har Innovasjon 

Norge i epost av 13.11.2020 godkjent at prosjektet kan kompensere hver kommune med inntil kr. 

100.000 eks. mva. (til sammen kr. 400.000) til et slikt formål. Noe av denne potten må imidlertid også 

benyttes til frikjøp av andre brøyteentreprenører/testpersoner, f.eks. hos Innlandet fylkeskommune og 

Statens vegvesen. Størrelsen på hver kommune sin ramme til ekstern test besluttes av styringsgruppa. 

 

Kostnader til frikjøp ut over disse rammene må dekkes av den enkelte kommune. 

Timesats for frikjøp må avtales direkte mellom den enkelte kommune og aktuell entreprenør, men 

prosjektet anbefaler at timesats er på minimum 200 kr. per time eks. mva.3 

 

9.4. Prosjektets usikkerheter og risiko 

Se kontrakt med utviklingspartner for detaljert plan for risikostyring i prosjektet og resultater fra 

risikoanalyse.  

                                                 
3 Timesats estimert ut fra ufaglært årslønn på kr. 400.000 og inkluderer ikke sosiale kostnader eller kostnader til 

maskindrift. 
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10. TOLERANSER 

Toleranse 

 

Tillatt avvik i positiv og negativ retning 

 

Tid Avvik i prosjekt- og milepælsplanen på mer enn 14 dager skal 
behandles i styringsgruppa. 

Kostnad Intet avvik i utviklingskostnader tillates, jfr. prosjektforslag pkt 5.4.1 

For prosjektadministrasjon tillates avvik opp til kr. 50.000 så lenge ikke 
total budsjettramme overskrides. 

Omfang Avvik i kommunenes ressursbruk på mer enn 10 % til testaktiviteter eller  
5 % stillingsressurs for øvrig prosjektarbeid skal behandles i 
styringsgruppa.  
(Tilsvarer avvik over 96 timer per kommune til test eller tidsbruk over 25 
% stillingsressurs for prosjektgruppemedlemmer over en periode på 3 
måneder.) 

Kvalitet Alle avvik i kvalitet/funksjonalitet fra signert kontrakt med 
utviklingspartner skal behandles i styringsgruppa. 

Usikkerhet Endringer i risikoregister / risikoanalyse eller manifestasjoner av risiko 
som kan få konsekvenser for de øvrige toleransene i denne tabellen 
skal behandles i styringsgruppa. 

Gevinster Alle potensielle avvik fra definerte effektmål og resultatmål skal 
behandles i styringsgruppa. 

 

11. VEDLEGG 

Noe av innholdet i dokumentet er skilt ut i egne vedlegg av praktiske årsaker, f.eks. at det er mer 

«levende» dokumenter som oppdateres hyppig etter hvert som prosjektet skrider fremover. Annet 

innhold er skilt ut i vedlegg fordi innholdet er unntatt offentlighet. 

Dette styringsdokumentet har følgende vedlegg: 

 

 Interessentregister (versjon 1) 

 Kommunikasjonsplan (versjon 2) 

 Prosjektplan (versjon 8) 

 Utvidelse av mLogg (revisjon 3) – fra kontrakten med utviklingspartner 

 Risikoplan – fra kontrakten med utviklingspartner 

 Risikoanalyse – fra kontrakten med utviklingspartner 

 

Andre relaterte dokumenter: 

 Kontrakt med utviklingspartner Betelo AS med vedlegg 

 Deltakeroversikt - utviklingsfase med kontaktinformasjon 


